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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ  НА ПОРЪЧКАТА 

 
 Всеки от участниците в обществената поръчка следва да изготви предложението си за 

участие при следните условия: 

1. Всички предложени артикули от съответната обособена позиция да отговарят на 

изискванията, посочени  в документацията за участие - Приложение № 1 - пълно описание 

предмета на поръчката. 

2. Да се представят всички изискуеми документи съгласно Приложения № 2 и 5 от 

документацията за участие. 

3. Да се представи валиден сертификат за качество ISO 9001:2008 или еквивалент на 

на производителя с обхват относим към предмета на поръчката  или еквивалентни мерки за 

доказване на качеството за следните артикули: 

 Обособена  позиция № 1 „Лабораторно оборудване на лаборатории № 319 и               

№ 322“: 

Оборудване за лаборатория № 319 

1.1.Централна маса ТИП ОСТРОВ с р-ри: дълж./шир./вис. /4350мм / 1500мм/900мм/, 

включваща 8 бр. раб. места   /модул 1 на чертеж № 1 

1.2. РАБОТНИ МЕСТА 4 бр. / модул № 2 от чертеж № 1 

2.Химическа камина  с р/ри (ш/д/в):1200мм./750мм/2200мм. /модул №5 от чертеж 1/. 

3. ШКАФ с естествена вентилация ;цвят сив; / модул № 3, чертеж 1 /       

4. Метален стелаж /модул 4, чертеж 1/;  цвят сив 

Оборудване за лаборатория № 322 

1.1. Централна маса ТИП ОСТРОВ с р-ри: дълж./шир./вис. /3450мм / 1500мм/900мм/, 

включваща 6 бр. раб. места   /модул 1  на чертеж № 2/ 

1.2. РАБОТНИ МЕСТА 4бр. /модул № 2 от чертаж 2/ 

1.3. РАБОТНИ МЕСТА 3бр. /модул 2 от чертеж № 2/ 

2.Химическа камина  с р/ри (ш/д/в):1200мм. / 750мм / 2200мм./модул №5 от чертеж 2/ 

3.ШКАФ с естествена вентилация /цвят сив/ /модул №3, чертеж 2 /       

4.Тегловна маса /цвят сив/, модул№ 6 от чертеж 2 

5.Работна маса / цвят сив/, модул№ 7 от чертеж 2 

6. Лабораторен шкаф -мивка модул № 4 от чертеж 2 

 

 Обособена позициия № 2. „Лабораторно оборудване на лаборатория № 321 по 

мостра 

            1. Химическа камина с р/ри (ш/д/в):1200мм / 600мм / 2200мм 

2. Лабораторен работен плот с р/ри (ш/д/в):4500мм / 750мм / 900мм;  цвят сив  

 

4. Участникът да представи сертификат за химическа и киселинна устойчивост за 

следните артикули: 

Обособена  позиция № 1 „Лабораторно оборудване и обзавеждане на лаборатории          

№ 319 и № 322“: 

Оборудване за лаборатория № 319 

1.1.Централна маса ТИП ОСТРОВ с р-ри: дълж./шир./вис. /4350мм / 1500мм/900мм/, 

включваща 8 бр. раб. места   /модул 1 на чертеж № 1 

1.2. РАБОТНИ МЕСТА 4 бр. / модул № 2 от чертеж № 1 

2.Химическа камина  с р/ри (ш/д/в):1200мм./750мм/2200мм. /модул №5 от чертеж 1/. 

3. ШКАФ с естествена вентилация ;цвят сив; / модул № 3, чертеж 1 /       

4. Метален стелаж /модул 4, чертеж 1/;  цвят сив 
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Оборудване за лаборатория № 322 

1.1. Централна маса ТИП ОСТРОВ с р-ри: дълж./шир./вис. /3450мм / 1500мм/900мм/, 

включваща 6 бр. раб. места   /модул 1  на чертеж № 2/ 

1.2. РАБОТНИ МЕСТА 4бр. /модул № 2 от чертаж 2/ 

1.3. РАБОТНИ МЕСТА 3бр. /модул 2 от чертеж № 2/ 

2.Химическа камина  с р/ри (ш/д/в):1200мм. / 750мм / 2200мм./модул №5 от чертеж 2/ 

3.ШКАФ с естествена вентилация /цвят сив/ /модул №3, чертеж 2 /       

4. 5.Работна маса / цвят сив/, модул№ 7 от чертеж 2 

5. Лабораторен шкаф -мивка модул № 4 от чертеж 2 

6. Тегловна маса /цвят сив/, модул№ 6 от чертеж 2 

 

Обособена позициия № 2. „Лабораторно оборудване на лаборатория № 321 по мостра 

            1.Химическа камина с р/ри (ш/д/в):1200мм / 600мм / 2200мм 

2. Лабораторен работен плот с р/ри (ш/д/в):4500мм / 750мм / 900мм;  цвят сив  

 

5. Участникът да е изпълнил през последните 3 години, считано от датата на 

подаване на офертата не по-малко от 3 /три/ услуги еднакви или сходни с предмета на 

поръчката. Услугите може да са изпълнени не само към Възложители по ЗОП, а и към други 

получатели. За предмет сходен с предмета на настоящата поръчка се счита изработване, 

доставка и монтаж на лабораторно оборудване. 

6. Срок на изпълнение на поръчката – 60 календарни дни, считано от датата на 

сключване на договора.  

 Изработването, доставката и монтажа се извършват съгласно видовете и 

количествата, посочени в  Пълното описание на предмета на поръчката - Приложение № 1 за 

съответната обособена позиция. 

7. Място за изпълнение на поръчката – Фармацевтичен факултет – гр.София, 

ул.”Дунав”№2. Доставките и монтажа се извършват съгласно изискванията на Възложителя 

с транспорт и за сметка на Изпълнителя. 

8. Кандидатите за участие в процедурата следва задължително да направят оглед на 

място във Фармацевтичен факултет, след еднодневна предварителна заявка, отправена до 

контактното лице Петранка Михайлова - тел. 02 9236608, мобилен 0882 643 218. 

Извършеният оглед се удостоверява с подписана от участника и контактното лице 

декларация /образец № 12/ от документацията за участие,  с посочена  дата на извършения  

оглед. 

9. Предлаганите единични цени следва да включват: изработване, доставка и монтаж  

на лабораторно оборудване с включени всички разходи по доставката и транспорта, такси, 

мита или други данъци при внос, гаранционно обслужване, както и всички други 

неупоменати, но необходими разходи. 

10. Възложителя определя финансов лимит по обособени позиции, както следва: 

 Обособена позиция № 1 -  113 332.00 лева без ДДС 

 Обособена позиция № 2 -     11 250.00 лева без ДДС 
 

11. Условия за плащане:  

Плащането се извършва в български лева от звеното краен получател  - 

Фармацевтичен факултет по банков път, съгласно офертната цена за съответната обособена 

позиция в лева, по сметката на Изпълнителя, не по–късно от 20 календарни дни след 

представяне на: 

- Фактура, издадена на името и с данните на Фармацевтичен факултет, съставена 

съгласно изискванията на ЗДДС и ППЗДДС – оригинал. 

- Подписан от двете страни приемателно-предавателен протокол между Изпълнителя 

и представител на Фармацевтичен факултет, удостоверяващ получаването, монтажа и 

приемането без забележки на лабораторното оборудване.  
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   12. Гаранционният срок на лабораторното оборудване - мин. 36 месеца, включително 

за всички механизми по изделията (артикулите). Изпълнителят се задължава да отстранява 

възникнали по време на гаранционния срок повреди в срок от 5 работни дни. В случай, че 

повредата не може да бъде отстранена, Изпълнителят се задължава да подмени стоката с 

нова със същите или по-добри  характеристики в срок от 15 работни дни. 

 13. Формата на всички Образци, приложени към документацията е задължителна и  

същите следва да бъдат попълнени коректно, като се изпълни и изискванието на 

Възложителя за подпис и печат, където е необходимо. 

 

 При противоречие между заложените изисквания на Възложителя в 

документацията и обявлението за меродавни се считат тези заложени в обявлението. 

 Всякакъв вид кореспонденция между  участниците и Възложителя ще се зачита 

само, ако същата е подадена на посочените в обявлението електронни адреси, 

телефони и факсове или в деловодството и в отдел”ОП” на Ректората на Медицински 

университет - София. 

 
 


